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Överenskommelse med Brottsofferjouren i Västerort 2021-2024 - SN20/144
Genom verksamhetsbidrag stödjer Ekerö kommun Brottsofferjouren i Västerort. Brottsofferjouren i
Västerort bistår brottsutsatta i kommunen och har kontakt med personer som har behov av stöd och
hjälp före, under och efter en rättsprocess. Nuvarande överenskommelse mellan Ekerö kommun och
Brottsofferjouren i Västerort löper ut den 31 december 2020. Socialförvaltningen har tillsammans med
Brottsofferjouren i Västerort arbetat fram förslag till ny överenskommelse.
Nina Gustafsson
Lena Burman Johansson
Socialförvaltningen
Barn och ungdomar som erhåller stöd och hjälp från Brottsofferjouren i Västerort.
2020-11-05

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad?
Socialförvaltningen bedömer att beslut om överenskommelse mellan Ekerö kommun och Brottsofferjouren i Västerort resulterar i likvärdiga
villkor för alla berörda barn. Det finns inget i analysen som tyder på att barn kommer att diskrimineras på något sätt av beslutet, eller att
några barn gynnas på andra barns bekostnad.

Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på
kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?
I enlighet med 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (SoL) hör till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsatts för brott och dennes
närstående för stöd och hjälp. För barn som utsatts för brott använder socialnämnden primärt annat stöd än Brottsofferjouren, bland annat
samverkar socialnämnden med polisen och region Stockholm i forumet Barnahus och nämnden har även möjlighet att besluta om insatser
till stöd för den enskilde. Brottsofferjourens verksamhet riktar sig främst till vuxna personer som utsatts för brott eller är anhöriga till
personer som utsatts för brott. Under år 2019 fick emellertid tre personer i åldern 12-17 år stöd från Brottsofferjouren i Västerort. Att
socialnämnden samverkar med många olika aktörer för personer, däribland barn, som utsatts för brott möjliggör enligt socialförvaltningens
bedömning ett bredare stöd som kan anpassas utifrån den enskilde individens behov och det som är bäst för barnet. Omvänt kan
brottsofferjouren även hjälpa till att ge information om socialtjänstens verksamhet till barn och ungdomar som är i behov av ytterligare stöd
och hjälp.

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns
förutsättningar för en optimal utveckling?
Beslutet bedöms bidra till goda förutsättningar för barnets/barns optimala utveckling genom att barnet i kontakt med Brottsofferjouren kan
få stöd och information i rättsprocessen. Brottsofferjourens stödpersoner kan också följa med som stöd vid polisanmälan, polisförhör och
rättegång. Brottsofferjouren kan bidra till att minska de påfrestningar det kan innebära att gå igenom en rättsprocess för såväl den som har
utsatts för ett brott som dennes anhöriga. Därtill kan Brottsofferjouren ge information om socialtjänstens verksamhet för de personer som
själva kontaktar Brottsofferjouren och som behöver ytterligare stöd och hjälp. Analysen har inte visat på någon negativ påverkan på
barnets/barns utveckling.

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?
Vi behöver förstå om barn vänder sig Brottsofferjouren för att få stöd och hjälp.
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!
Vi har inhämtat information via statistik från Brottsofferjouren samt socialförvaltningens egen beprövade erfarenhet.
Om barn har involverats; Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i
förslag till beslut/beslutet?
Ej aktuellt.
Återkoppling. Hur och när planeras beslutet att återkopplas till de barn som varit delaktiga i barnkonsekvensanalysen?
Ej aktuellt.

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
X

X

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40)
Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.)
Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:
Socialförvaltningen bedömer att beslutet om överenskommelse med Brottsofferjouren, utöver redan nämnda rättigheter, även berör
rättigheter kopplade till rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp samt rätt till information och
demokratiska rättigheter. Bedömningen görs att Brottsofferjouren i Västerort kan bidra till att stärka barns rättigheter inom dessa områden,
då syftet med Brottsofferjouren är att ge stöd och minska påfrestningen för brottsoffer och anhöriga i en redan utsatt situation. Analysen
visar inte på några förväntade negativa effekter på barns rättigheter inom dessa områden.

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer
Analysen visar att det liggande förslaget om överenskommelse mellan Ekerö kommun och Brottsofferjouren i Västerort är förenligt med
barnkonventionen och respekterar barnets rättigheter inom berörda områden.

